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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber pustaka. 

Sumber pustaka yang dimaksud akan digunakan sebagai pedoman dan 

pembandingan dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Pustaka yang 

digunakan ditinjau dari segi objek penelitian, metode yang digunakan, serta hasil 

dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Helmi (2015), STMIK 

AKAKOM Yogyakarta dengan judul “Kamus Bahasa Banjar Berbasis Android 

(Studi Kasus Bahasa Banjar”, penelitian ini mengangkat masalah bagaimana 

membuat sebuah Aplikasi Kamus Bahasa Banjar Berbasis Android. Hasil dari 

penelitian ini yaitu sebuah Aplikasi Kamus Bahasa Banjar dengan memuat kata 

yang di cari serta mengusung fasilitas penambahan kata, penghapusan kata, edit 

dan suara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aster Regina Manu (2015), STMIK 

AKAKOM Yogyakarta dengan judul “Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia Ke 

Dawan dan Sebaliknya Berbasis Android”, penelitian ini mengangkat masalah 

bagaimana menciptakan sebuah Kamus Bahasa Dawan Berbasis Mobile. Hasil 

dari penelitian ini yaitu sebuah Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia Ke Dawan dan 

Sebaliknya Berbasis Android yang mana pencariannya dalam bentuk kategori dan 

menambahkan data suara setiap kata dalam bahasa Dawan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Chaidar Ristiawan, Tedy Setiady (2014), 

Universitas Ahmad Dahlan dengan judul “Aplikasi Penterjemah Bahasa Indonesia 

Ke Banjar Disertai Analisis Sintaksis”, penelitian ini mengangkat masalah 

bagaimana membangun Aplikasi Penterjemah Bahasa Indonesia Ke Banjar, 

Aplikasi ini juga disertai dengan Analisis Sintaksis atau pengecekan kata. Hasil 

dari penelitian ini yaitu sebuah Aplikasi Penterjemah Bahasa Indonesia Ke Banjar 

dimana Dapat melakukan terjemahan kalimat atau kata yang berimbuhan atau 

tidak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Welhelmus Heatubun (2017), STMIK 

AKAKOM Yogyakarta dengan judul “Aplikasi Kamus Bahasa Kei – Indonesia – 

Inggris Berbasis Android”, penelitian ini mengangkat masalah bagaimana 

menciptakan sebuah Kamus 3 Bahasa Berbasis Mobile. Hasil dari penelitian ini 

yaitu sebuah Aplikasi Kamus Bahasa Kei -  Indonesia - Inggris Berbasis Android 

yang mana menampilkan kata kerja pada bahasa Kei – Indonesia – Inggris dan 

sebaliknya serta menggunakan cara baca. 

Pada penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “Aplikasi 

Penterjemah Bahasa Indonesia Ke Banjar dan Sebaliknya Menggunakan Metode 

Analisis Sintaksis Berbasis Android”, penelitian ini mengangkat masalah 

bagaimana menciptakan sebuah aplikasi penterjemah bahasa Indonesia ke Banjar 

dan sebaliknya menggunakan metode analisis sintaksis berbasis android, aplikasi 

yang dibuat diharapkan mampu menerjemahkan kalimat maupun kata, 

menampilkan suara serta menggunakan analisis sintaksis untuk membatasi 
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kalimat yang di cari. Kalimat yang di terjemahkan berdasarkan struktur sintaksis 

yang terdiri dari sususan subjek (S), Predikat (P). 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian 

No Penulis Objek 

Bahasan 

Metode Bahasa 

Pemrograman 

Hasil 

1 Muhammad 

Nur Helmi 

(2015) 

Kamus 

Bahasa 

Banjar 

_ Android Menghasilkan kata 

yang di cari serta 

mengusung fasilitas 

penambahan kata, 

penghapusan kata, 

edit kata dan suara. 

2 Aster Regina 

Manu (2015) 

 

Kamus  

Bahasa 

Dawan 

 

_ 

 

Android 

Pencariannya dalam 

bentuk kategori dan 

menambahakan data 

suara setiap kata 

dalam bahasa Dawan. 

3 Chaidar 

Ristiawan, 

Tedy Setiady 

(2014) 

 

 

Aplikasi 

Penterje

mah 

Bahasa 

Indonesia 

Ke 

Bahasa 

Banjar 

Disertai 

Anaslisis 

Sintaksis 

Analisis 

Sintaksis 

 

 

 

_ 

Dapat melakukan 

terjemahan kalimat 

atau kata yang 

berimbuhan atau 

tidak. 

4 Welhelmus 

Heatubun 

(2017) 

Kamus 

Kei – 

Indonesia 

– Inggris 

 

      _ 

 

Android 

Menampilkan kata 

kerja pada bahasa Kei 

– Indonesia – Inggris 

dan sebaliknya serta 

menggunakan cara 

baca. 

5 Usulan 

Peneliti 

(2018) 

 

Aplikasi 

Penterje

mah 

Bahasa 

Indonesia 

Ke 

Bahasa 

Banjar 

Menggun

Analisis 

Sintaksis 

Android Aplikasi yang dibuat 

mampu 

menerjemahkan 

kalimat maupun kata, 

menampilkan suara 

serta menggunakan 

analisis sintaksis 

subjek (S) dan 

predikat (P) untuk 
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akan 

Metode 

Anaslisis 

Sintaksis 

membatasi kalimat 

yang di cari. 

 

 

1.1. Dasar Teori 

2.2.1. Penterjemah Bahasa 

Menurut Pinchuk, 1977:38. Penerjemah atau translate adalah proses 

penemuan padanan ujaran bahasa sumber didalam bahasa sasaran. (S.Zuchridin, 

2003). Dalam pengertian ini penerjemah atau transliterasi dapat diartikan sebagai 

proses menemukan padanan ujaran dari bahasa satu ke bahasa yang lain. 

Bisrlin (1976:1) mendefinisikan penerjemah sebagai proses pengalihan 

buah pikiran dan gagasan dari satu bahasa (sumber) kedalam bahasa lain 

(sasaran), baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Baik kedua bahasa tersebut 

telah mempunyai sistem penulisan yang telah baku maupun belum, baik salah satu 

atau keduaya didasarkan pada isyarat sebagai bahasa isyarat atau tuna rungu. 

Dengan demikian, penerjemahan ialah proses pengungkapan makna yang 

dikomunikasikan dalam bahasa asal ke dalam bahasa tujuan dengan makna yang 

terkandung dalam bahasa asalnya. 

 

2.2.2. Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia 

sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dasar (UUD) 1945, passal 36, 

bahasa Indonesia juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia 

sebagaimana disiratkan dalam sumpah pemuda 28 oktober 1928.  
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Bahasa Indonesia biasanya sudah dikenalkan pada anak sejak usia dini, 

karena dalam dunia pendidikan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa 

pengantar dalam menyampaikan pelajaran. Meskipun bahasa Indonesia sangatlah 

mutlak kedudukannya, bahasa daerah juga harus diperhatikan dan tidak boleh 

ditinggalkan. 

 

2.2.3. Bahasa Banjar 

Bahasa Banjar (disingkat BB) ialah bahasa yang dipergunakan oleh suku 

Banjar. Secara geografis suku ini pada mulanya mendiami hampir seluruh wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan sekarang ini yang kemudian akibat perpindahan atau 

percampuran penduduk dan kebudayaannya di dalam proses waktu berabad-abad, 

maka SUKU BANJAR dan BB tersebar meluas sampai ke daerah-daerah pesisir 

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. 

Jika diperhatikan pembicara-pembicara BB, maka dengan mudah 

mengidentifikasi adanya variasi-variasi dalam pengucapan ataupun perbedaan-

perbedaan kosa kata satu kelompok dengan kelompok suku Banjar lainnya, dan 

perbedaan itu dapat disebut sebagai dialek dari BB yang bisa dibedakan antara 

dua dialek besar yaitu : (1) dialek Bahasa Banjar Kuala (disingkat BK) ; (2) dialek 

Bahasa Banjar Hulu Sungai (disingkat BH). Dialek BK umumnya dipakai oleh 

penduduk “asli” sekitar kota Banjarmasin, Martapura dan Pelaihari, sedangkan 

dialek BH adalah BB yang dipakai oleh penduduk di daerah Hulu Sungai 

umumnya yaitu daerah-daerah Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu 

Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara serta Tabalong. Pemakai BH ini jauh lebih 
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luas dan masih menunjukkan beberapa variasi subdialek lagi yang disebut dengan 

istilah dialek local yaitu seperti Amuntai, Alabio, Kalua, Kandangan, Tanjung. 

Berdasarkan pengamatan yang ada, pembedaan antara dialek besar BK 

dengan BH dapat dilihat paling tidak dari dua hal yaitu : (1) adanya perbedaan 

pada kosa kata tertentu; (2) perbedaan pada bunyi ucapan terhadap fonen tertentu. 

Perbedaan kosa kata antara kedua dialek BB ini misalnya pada contoh kata berikut 

ini : 

 

BH   BK 

bibit    jumput, ambil  „ambil‟ 

bungas, langkar mulik baik rupa „cantik‟ 

caram   calap   „tergenang air‟ 

canggar  kajung   „tegang‟, „keras‟ 

ampah   mara   „arah‟ 

hangkui  nyaring  „nyaring‟ 

hagan   gasan   „untuk‟ 

gani‟i   dangani  „temani‟ 

mahurup  manukar  „membeli‟ 

padu, padangan dapur   „dapur‟ 

hingkat  kawa   „dapat‟ 

pawa   wadah   „tempat‟ 

 

2.2.4. Analisis Sintaksis 

Sintaksis adalah studi kebahasaan yang membahas struktur kalimat suatu 

bahasa secara gramatis. Sesuai dengan hakikat kalimat sebagai satuan bahasa, 

strukturnya dibahas berdasarkan bentuk, makna, dan fungsi, menurut hubungan 

unsur-unsurnya. unsur gramatis kalimat adalah kata. 
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Dalam pemberian sintaksis ini perlu membedakan fungsi sintaksis, 

katagori sintaksis, dan peran semantis unsur-unsur kalimat. Setiap bentuk kata 

atau frase yang menjadi konstituen kalimat termasuk dalam katagori kata atau 

frase tertentu dan masing-masing mempunyai fungsi sintaksis serta peran simantis 

tertentu pula. 

Dalam segi bentuknya, kalimat terdiri dari atas unsur-unsur segmental dan 

unsur prosodinya. unsur segmental tidak lain dari pada ucapan kata atau rangkaian 

kata dalam kalimat. Pengajaran struktur sintaktis disekolah dasar, dimulai dengan 

penggunaan kalimat menurut struktur fungsionalnya. Struktur fungsional kalimat 

ditentukan oleh hubungan fungsi kalimat. Masing-masing adalah subjek (s), 

predikat (p). Menurut jumlah pola  atau struktur fungsionalnya, kalimat yang 

diajarkan disekolah dasar mencakup kalimat tunggal dan kalimat majemuk. 

Menurut kelengkapan gatra yang dinyatakan secara eksplisit melalui ucapan 

unsur-unsur segmentalnya, kalimat yang diajarkan meliputi kalimat lengkap dan 

kalimat kalimat tak lengkap.  

Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-

unsur fungsional kalimat. [1]Verhaar (1996) mengatakan, bahwa peran adalah 

segi semantis dari peserta-peserta verba. Unsur peran ini berkaitan dengan makna 

gramatika/sintaksis. Dengan pengisian unsur peran ini, dapatlah diketahui makna 

yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. 

 

 

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3953259821223821534#_ftn1
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Adapun struktur kalimat sebagai berikut : 

Contoh Kalimat 

S|P 

Ayah Makan 

Saya Sakit 

Kamu Makan 

Kamu Sakit 

Ayah Minum 

 

Tabel 2.2 Struktur Kalimat 

2.2.5. Pengertian Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi yang bersifat open source yaitu 

memberikan kebebasan bagi developer untuk mengembangkan sebuah aplikasi. 

Dengan kelebihan dari sistem operasi android, akan banyak membantu pengguna 

smartphone berbasis android untuk dapat menikmati beragam aplikasi. 

 

2.2.6. Android SDK (Software Development Kit) 

Android SDK adalah tools API (Application Programing Interface) yang 

diperlukan untuk mengembngkan aplikasi pada platform Android, Android SDK 

menggunakan bahasa pemrograman Java, untuk lebih mengembangkan aplikasi 

Android, Android SDK disediakan untuk sistem operasi Mac Os X10.4.8 atau 

lebih, Windows XP, Vista, 7 dan 8, serta Linux yang telah direalese oleh pihak 

google. 

 

2.2.7. UML 

Unified Modeling Language (UML) adalah tujuan umum , perkembangan, 
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bahasa pemodelan di bidang rekayasa perangkat lunak , yang dimaksudkan untuk 

menyediakan cara standar untuk memvisualisasikan desain sistem. 

 

2.2.8. Definisi SQLite UML 

SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basis data relasional yang 

bersifat ACID-complaint dan memiliki ukuran pustaka kode yang relative kecil, 

ditulis dalam bahasa C. SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain 

yang di kerjakan oleh (D. Richard Hipp). 

 

2.2.9. Pengertian Subjek 

Subjek (S) adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, sosok, 

sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Sebagian besar 

S diisi oleh kata benda, nama hewan, nama orang/panggilan. 

 

2.2.10. Pengertian Predikat 

Predikat (P) adalah bagian kalimat yang memberi tahu perbuatan (action) 

yang di lakukan oleh  S, yaitu pelaku/tokoh atau sosok di dalam suatu kalimat. 

Satuan bentuk pengisian P dapat berupa kata kerja, kata sifat, kata keterangan dan 

pertanyaan. 

 

 


